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Bestyrelsesmøde i HISAM tirsdag den 11. marts 2014 kl 18.30
Deltagere: Johannes Lollesgaard, Klaus Veltzé, Leif Mosegaard, Anders Skjødt Sørensen, O.V.
Pedersen, Svend Karnvad, Niels Larsen.
Afbud fra Karsten Ottosen, Tine Ørnhøj Pedersen og Søren Rabenhøj

Formanden åbnede mødet og bød velkommen. En særlig velkommen til Anders Skjødt Sørensen, der
på generalforsamlingen blev valgt ind i bestyrelsen.
1. Godkendelse af referat Referat
blev godkendt.
2. Konstituering af ny bestyrelse
Bestyrelsen blev sammensat som følger:
Formand:
Johannes Lollesgaard
(valgt for 2 år)
Næstformand:
Klaus Veltzé
(valgt for 2 år)
Kasserer:
Tine Ørnhøj Pedersen, som har sagt ja til at varetage kassererfunktionen
i de kommende 2 år.
Bestyrelsens suppleant Svend Karnvad og Søren Rabenhøj fra HISAMs stab vil være til rådighed, hvis
den nye kasserer har spørgsmål eller har brug for hjælp.
3. Økonomi
HISAM har en god økonomi. Nogle få medlemmer mangler at betale kontingent for 2013. Svend sender
dem en venlig, men bestemt påmindelse.
Indbetaling af kontingent for 2014 er i gang, og hvis nødvendigt vil manglende betalere ligeledes få et
brev fra Svend.
Anders kunne berette at hjemmeværnsgården i Kerteminde er blevet solgt […]. Pengene er
sat i en nyoprettet fond, hvis bestyrelse har besluttet, at pengene skal bruges bl. a. i militær regi. […]
HISAM vil søge om støtte, som skal anvendes til indretning af nyt domicil i 2015.
4. Hærens 400-års jubilæum
O.V. er i gang med forberedelserne til HISAMs udstilling "Fyenske Compagnie af Jydske
Landregiment" om Hærens 400-årige historie - med vægt på Fynske Livregiment, i Historiens Hus,
Klosterbakken 2 i Odense.
Udstillingen åbnes lørdag d. 15. november kl. 10 og varer til og med søndag den 23. november.
Udstillingen vil være åben dagligt kl. 10 - 15, og der vil være fri entre.
Der er lavet aftale med Nyborg Fæstnings Saluteringslaug om, de kommer og saluterer lørdag den 15.
november kl. 11 og 13 i H.C. Andersen Haven (Eventyrhaven).
Søndag 16. november holder soldaterforeningerne reception på Rådhuset for medlemmer og
gæster.
Ligeledes arrangerer HISAM søndag 16. november kl. 16 - 18.30 koncert med Fynske Livregiments
tidligere Musikkorps under ledelse af Erik Hammerbak i Koncerthuset i Odense.
HISAM har fået stillet Carl Nielsen salen og 10 værelser på Hotel H.C. Andersen gratis til rådighed.
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Koncerten holdes i to afdelinger, og vi beder Kasernen være vært ved en reception i pausen.
Ligeledes undersøges muligheden for kongeligt besøg til koncerten. Erik Hammerbak tager kontakt
til de tidligere regimentsmusikere.
Indtil videre har HISAM indsamlet ca. halvdelen af beløbet til koncerten, og vi søger om tilskud fra flere
fonde. Publikum skal betale for billetterne til koncerten, og et evt. overskud vil blive givet til
humanitære formål, f.eks. Soldaterlegatet.
Alle HISAMs arrangementer, både i.f.m. 400-års jubilæet og andre, sættes på hjemmesiden.
Jubilæumsarrangementer ligeledes på HOKs samlede oversigt.
Førstkommende weekend skal Lollesgaard og O.V. til møde i interesseorganisationen Danske
Hærhistoriske Museer (DHM).
5. Nyt materiel til HISAM
Indtil vi ved, hvor samlingen skal flytte hen, udgår punktet.
6. Eventuelt.
Leif skal på besøg på Hærens Kampskoles Køretøjs Historisk Samling i daglig tale Pansermuseet i
Oksbøl.
Han foreslog, at HISAMs bestyrelse tager samlet på studietur dertil, hvilket der var enighed om er en god
ide. På næste bestyrelsesmøde finder vi en brugbar dato.
Anders fortalte levende om en tysk kuffert, han er bestyrer for, og om det historisk meget
interessante indhold. Han tilbød, at HISAMs bestyrelse kunne få mulighed for at se nærmere på
kuffertens indhold, så også til dette skal vi finde en dato på næste bestyrelsesmøde.
Følgende datoer er aftalt til bestyrelsesmøder:
Onsdag den 30. april og
Onsdag den 04 juni, begge dage klokken 17.
HISAM planlægger at holde ferielukket i ugen 31 eller 32.
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